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A márciusi ifjak tettei ma is példaértékűek
Megemlékezés Nagylengyelben
Az 1848-49-es forradalom
és szabadságharc 170 éves évfordulójára emlékeztek Nagylengyelben március 15-én. Az
ünnepi megemlékezésre a Falu-

házban került sor, ahol a szép
számmal összegyűlt érdeklődők a helyi fiatalok által előadott verses-zenés műsort láthatták. A gyerekek gyakran idé-

A műsor ifjú szereplői a kiállítás részletével a háttérben.
Az óvodások is elhelyezték kis zászlóikat a Faluház kertjében.

zett és kevésbé ismert költeményeket szavaltak és jelképesen kokárdákat helyeztek el a
nemzeti színű lobogón.
Scheiber Ildikó nagylengyeli polgármester ünnepi gondolataiban felhívta a figyelmet
a márciusi ifjak tetteinek máig
tartó hatására és a napjainkban
is fontos összefogás jelentőségére.
A műsor után az önkormányzat és a helyi szervezetek
képviselői az emlékezés virá-

gaival ünnepélyesen megkoszorúzták a település Hősi emlékművét. A kerek jubileum
kapcsán a szervezők egy kiállítást is létrehoztak, amelyet a
helyi óvodába járó gyermekek
is megtekintettek. A tárlatra
összeállított anyagokban az
egykori események felidézése
mellett további érdekességekkel és modern március 15-i témákkal is megismerkedehettek
a látogatók.
S.V.

Vörös tojótyúkok
Akció
Lenti állatpiac
2018.04.14.-én,
szombaton 7.00 órakor
650 Ft/db
Házhoz szállítva 700 Ft/db

További információ: 06/30-682-3217 • 30/8510452
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Sorsdöntő voksolás következik
Manninger Jenő és Cseresnyés Péter pacsai lakossági fóruma

Manninger Jenő (balról) és Cseresnyés Péter tartott sajtótájékoztatót.

A közelgő választások apropójából Pacsán tartott március
20-án lakossági fórumot Manninger Jenő fejlesztési miniszteri biztos, országgyűlési képviselő és Cseresnyés Péter
munkaerőpiacért és képzésért
felelős államtitkár, országgyűlési képviselő.
Cseresnyés Péter a fórumot
megelőző sajtótájékoztatón kiemelte: az ország egy olyan
sorsdöntő parlamenti választás
elé néz, mely 10-15 évre meghatározhatja jövőnket.
Mint elmondta, április 8.-án
nem csak arról szavazunk
majd, hogy az elmúlt 5-6 évben
tapasztalt gazdasági és a vele
összefüggő társadalmi fejlődés
töretlen marad-e, hanem arról
is döntünk, hogy az Európát
feszítő migránshelyzet hatással

lesz-e hazánkra is. Hozzátette,
amennyiben az Orbán Viktor
által vezetett Fidesz-KDNP
pártszövetség folytatni tudja
munkáját, úgy az elmúlt három
év tapasztalatai alapján szavatolható, hogy Magyarország
nem lesz bevándorló ország.
Cseresnyés Péter leszögezte:
amennyiben bekövetkezne egy
olyan „baleset”, aminek folytán
egy szivárványkoalíció venné
át az ország irányítását, a migránsáradat szabad utat kapna
vagy a kötelező kvóta nyomán,
vagy azért, mert a határainkat
védő kerítésrendszert lebontanák.
A választásoknak tehát egyrészt
az a tétje, hogy az elkezdett
munkát folytatni tudjuk-e, másrészt, hogy Magyarország egy
migránsmentes ország marad-e
– hangsúlyozta az államtitkár.

• Kereskedelmi főzés

• Palackozás
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• Bérfőzés

A főzési díj szeszadóval együtt 1600 Ft/l
Nálam az 50-60 l pálinkának a főzési ideje 10-12 óra,
nem egylépcsős rendszerben, hanem hagyományos módon,
kétszeri lepárlással és egy új, korszerű technológiával.
Mert a minőségi, jó, zamatos pálinkához idő kell és a
mester több, mint 30 éves tapasztalata!
Várom régi és leendő megrendelőimet:
Farkas Tibor pálinkafőző mester
Nagylengyel
Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037

Manninger Jenő a migránskérdés kapcsán hozzátette: egy
pacsai lakossági fórumon különösen fontos beszélni arról,
hogy a közelben fekvő Esztergályhorvátiban egy szervezet
migráns tábort akart létrehozni,
mely ellen ő maga a környékbeli polgármesterekkel és további Fidesz képviselőkkel
egységben emeltek hangot.
Mint elmondta, a tiltakozások nyomán a tábor létesítése
meghiúsult, ám fontos tanulság, hogy más pártok képviselői nem emeltek hangot
a létesítmény ellen, pusztán
utólag véleményezték az
ügyet.

A közmunka program sikereire is kitérve kiemelte, Pacsán
32 fővel indult a program, ami
jelenleg 24 fővel fut, hiszen
többeket sikerült visszavezetni
a munkaerő piacra. A közmunkaprogramban dolgozók fontos
feladatokat látnak el, úgy mint
a közterületek ápolása, építkezési munkálatok és mezőgazdasági termelői munka, melynek termését az önkormányzat
konyháján fel is használják. A
miniszteri biztos szólt még a
pacsai ipari park fejlesztésére
beadott sikeres pályázatokról,
melyek révén átmeneti fennakadások után már több vállalkozó is dolgozik és a parkot

A választások tétje volt a téma a pacsai lakossági fórumon.

A kormány fejlesztő munkája kapcsán Manninger Jenő
elmondta, Pacsa nagyon jó példa arra, hogy a kisebb, de jelentős kormányzati támogatásokat felhasználva milyen mértékben fejlődhet egy település,
mely távolabb esik a nagyobb
városoktól. Példaként hozta a
helyi munkaügyi adatok javulását, hiszen 2015 januárjában
108 munkanélkülit tartottak
nyilván, ami mára 37 főre redukálódott.

tovább fejlesztik. Jelenleg pályázatok útján az ipari létesítmény infrastruktúráját tudják
fejleszteni, így járdákat, szennyvízhálózatot építenek, illetve
napelemmel működő világítási
rendszert installálnak.
Mint elmondta, az épülő
gyorsforgalmi útnak is lesz Pacsa irányába leágazása, ezzel is
segítve a három zalai nagyvárostól távolabb fekvő település fejlődését.
Gellén Szilárd

Hónaptól hónapig…

Közép-Zala
kö zéleti havila p

IX. évfolyam 2012. február

Ne várjon lapunk következõ számának megjelenéséig!
Honlapunkon friss hírekkel, háttérinformációkkal,
egy-egy érdekes témával, oknyomozó riporttal találkozhat.
Kattintson a
www.zalatajkiado.hu-ra, s máris olvashatja a megyével,
a térséggel, s településével kapcsolatos érdekességeket!
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Húsvétvárás, tavaszköszöntés Hottón

mxm lakberendezés rovata

Kicsik és nagyok szorgoskodtak
Hottón a hagyományos húsvétváró, tavaszköszöntő kézműves délutánra hívta az érdeklődőket a helyi önkormányzat a faluházba. Kicsik és nagyok egyaránt jöhettek, hiszen
mindenki elkészíthette ünnepi
díszeit, amit aztán haza is vihetett.
Készültek ajtó- és asztaldíszek, fonalbárány, papírvirág,
szalvétanyuszi. Az alkotás öröme mindenkit magával raga-

Fõzni jó!
Pici boldogság…

Hagyományos program a kézműves foglalkozás.

dott, hiszen szebbnél szebb dolgok születtek az ügyes kezek
alatt.
Aki kicsit elfáradt és megéhezett, az a süti- és rágcsálni-

Mindenki elkészíthette ünnepi
díszeit.

valóból csemegézhetett. A jó
hangulatú délutánról mindenki
fáradtan, de büszkén mehetett
haza a saját készítésű húsvéti
díszekkel.

A téli szürke hónapok
után mindenki várja a tavaszt. Valaki azért, hogy
végre kimozdulhasson az
otthonából és élvezhesse a
napsütést. Valaki viszont
azért, hogy végre friss zöld
saláta kerüljön az asztalra a
konyhakertből, mert annak
van csak íze igazán. Ezt nem
egyszerű megoldani, mert
ebben az időben még csak
ébredezik a természet. Ezért
alig terem valami. Ennek
ellenére keressük a megoldást.
Bár kézenfekvőnek tűnhet a több ezer kilométerről
származó zöldségekhez nyúlni, de ezek íze csak nyomokban emlékeztet az igazira. Ezért erőt veszünk magunkon és várunk.
A múlt héten én is az esti
vacsorához vadásztam alapanyagokat, amikor összefutottam Ágival. Ügyfelünk
volt, konyhát terveztünk és
gyártottunk neki.
Ezért tudom, ő is szeret
főzni. Egyből együttérzően
mosolygott, amikor a mirelit
zöldségek előtt meglátott.
– Te is zöldre vadászol?
– Igen, valami zöldséggel fel akarom dobni a vacsorát. Már hiányzik.
– A hétvégén én is így
voltam vele. Nem tudtam
megállni, hogy ne vegyem
meg azt a zöldbabot. Laci
először bizalmatlanul nézte.
Az első falat után viszont
már mosolygott. Vajon pároltam meg, egy kis fehérborral, nagyon finom lett.
– Akkor volt pici boldogság?
– Igen! – mosolygott Ági.
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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* Múltidézés Flam rajzaival Szépkorúak köszöntése Babosdöbrétén
Alkalmatlan kampányember

– Képtelenség, Sümegi, hogy két hét alatt nem tudott kideríteni valamit az ellenjelöltemről! Hogy ügynök volt, vagy
hogy pedofil, vagy legalább olyasmit, hogy veri az anyját…
(2002.09.05.)

Micsoda különbség!
A polgármester és helyettese köszönti Vass Vincénét.

– A maga urát, Kovácsné legalább nem politikai okból,
hanem szakmai alkalmatlanság miatt rúgták ki!...
(2002.09.19.)

Koalíciós egyezkedés

– Lemondok az egyik bizottsági helyemről, ha támogatod,
hogy az asszony legyen az iskola konyháján a főszakács…
(2002.10.31.)

Az év elején, az első testületi ülésen azt a határozatot
fogadta el a képviselő-testület,
hogy minden babosdöbrétei 90
és 100 éves polgárt az önkormányzat tisztelete jeléül felköszönt születésnapján.
Ennek értelmében már két
alkalommal lehettünk részesei
a családok örömének. Időrendi
sorrendben először Vass Józsefnét, Bözsi nénit látogattuk
meg. Azokban a napokban
küzdött az influenzával, de szívesen vette társaságunkat. A
sok évtizedről élénken mesélt,
felelevenítette a fiatalságát, házasságát, négy fia születését.
Az élet számára sok nehézséget, bánatot és fájdalmat is
okozott. A korábbi bajok ellenére azért örül a családjának, gyermekeinek, unokáinak,
sőt a dédunokák is színesítik a mindennapjait. Szoros
családi kötelékben él mai
napig, igyekszik erejéhez, és
egészségéhez képest aktívan
tenni-venni.

A másik alkalom ismét egy
Bözsi nénihez, Vass Vincénéhez
kötődik. Ő maga is aktív, tevékeny. A köszöntéskor két lánya
társaságában találtuk. Amíg ott
voltunk sorra hívták telefonon a
családtagok és a rokonok a
születésnapi köszöntőkkel. Bözsi néni négy gyermeknek adott
életet, két fia és két lánya született. A lányai elárulták, hogy
másnapra tervezik a családi köszöntést, ahol minden unoka,
dédunoka is köszönti a mamát.
Órákon át hallgathattuk volna
a régi történeteket a régi
időkről, és Bözsi néni maga
mondta, hogy nehéz élet volt,
sok munkával, de csak a jóra
gondol vissza, a rosszat már
rég feledte.
Igyekszünk figyelemmel kísérni a demográfiai változásokat, és reméljük, hogy a falu lakossága is úgy gondolja, hogy
az újszülöttektől az idősekig
mindenki egyformán fontos!
Babosdöbréte
Képviselő-testülete

* 2015. decemberében veszítettük el kollégánkat, Flamot,
vagyis Farkas Lászlót. Végsõ búcsút azonban nem veszünk
tõle, hiszen egyéniségére, bölcsességére, atyai barátságára
mindig emlékezni fogunk. Arról nem is beszélve, hogy rajzai,
írásai itt vannak velünk.
Karikatúrái segítségével a Közép-Zala nyomtatott számaiban
a múltba tekintünk. A válogatás az adott korba repíti vissza
olvasóinkat, s bennünk is felidézi a Flammal együtt töltött
éveket.
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Jubileumi borverseny Teskándon
Teskándon idén tizedik alkalommal tartottak bormustrát,
melyre a helyi borosgazdákat
és barátaikat várták.
A borok döntő többségében
más települések szőlőhegyeiről
származnak, viszont akadt olyan
nedű is, ami a gazda helyi
kertjében termett szőlőből ké-

szült. Az eddigi évekhez hasonlóan nem volt egyszerű a
zsűri dolga, negyvenhárom
minta között kellett eldönteni a
helyezéseket. A zsűri Palkó
Zsolt borászból, Király László
agrármérnök-borszakértőből és
Bedő Tibor agrármérnökből
állt. 27 fehérborból 13 arany, 8

Beszélgetésre, eszmecserére is volt alkalom.

A zsűri (balról jobbra): Palkó Zsolt, Király László, Bedő Tibor.

Az akció a megjelenéstől április 15-ig, illetve a készlet erejéig érvényes!

ezüst, 3 bronz és 1 oklevél minősítést érdemelt. A 16 vörösbor közül 5 arany, 4 ezüst, 5
bronz és 2 oklevél került ki. A
zsűri elnöke, Király László
értékelte a felhozatalt, majd
pedig Palkó Zsolt osztott meg
szakmai tanácsokat a borkeze-

léssel kapcsolatban. A Teskánd
borát idén Fábián István vegyes fehérborával érdemelte ki.
A mostani alkalommal a vörösborok közül nem választottak Teskánd borát. Nem is
hiába szokták mondani, hogy
Zala fehérboros vidék, ugyanis
a körülmények nehezebbé teszik a vörösborok előállítását.
Ezeknek ellenére már születtek
jobb minőségű vörösborok is
az elmúlt években, amik a gazdák fáradozásainak köszönhető.
Az értékelések után vendéglátásra is sor került, amelyről Salamon Ferencné és Vass
Jánosné gondoskodott. Az este
kötetlen beszélgetéssel, eszmecserékkel és persze borkóstolásokkal zárult.

A TIT EGYESÜLET AZ ALÁBBI
KÉPZÉSEKET INDÍTJA:
Építő és anyagmozgató gép
kezelője E-000803/2014/A001
Kisteljesítményű kazán fűtő
E-000803/2014/A007

Gépkezelő hatósági vizsga
Tűzvédelmi szakvizsga
Munkavédelmi képviselők
továbbképzése
TIT Egyesület
8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Telefon: 30-477-6070 / 92-510-159
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Egészségnap Petrikeresztúron
Március 9-én, pénteken megbolydult a Petrikeresztúri Kultúrház és minden egészségtudatos, segíteni akaró helyi
lakos meglátogatta a közösségi
teret.
A Magyar Vöröskereszt szervezésében megvalósult véradáson 17 fő adhatott vért, ami egy
386 fős faluban igazán szép
eredmény. A vér a gyógyítás
számos területén nélkülözhetetlen. Nemcsak műtétekhez, baleseti sérültek ellátásához, transzfúzióra szoruló betegek kezeléséhez, hanem vérkészítményekhez is szükség van rá. Az
országban naponta jelenleg
szükséges kb. 8000 egységnyi
készlet előteremtése várhatóan
egyre nehezebb lesz, mivel
csökken a véradók száma és
öregszik a lakosság. Ezért jelent nagyon sokat az önkéntes

segítség. Egy felnőtt emberi
szervezetben körülbelül 5 liter
vér található, a véradás során
körülbelül 4,5 decilitert vesznek le, ami nem jelent nagy
megterhelést egy egészséges
szervezet számára, viszont egy
véradással akár három ember
életét is megmenthetik.
Az évente elvégzett anyajegyszűrés fontosságát egyre
többen ismerik fel, ezért is
hívta meg az önkormányzat dr.
Hohl Györgyit. A bőrgyógyász
szakorvos minden bőrprobléma
vizsgálatára és kiemelten az
anyajegyek szűrésére fordított
figyelmet a vizsgálatok, a tanácsadás során.
A beszélgetést követően az
anyajegyek vizsgálata a teljes
testfelületen történt, hiszen a
közhiedelemmel
ellentétben
melanoma nemcsak a napfény-

Valamennyi program ingyenes volt.

Óriási szükség van a véradásra.

nek kitett testrészeken alakulhat ki, hanem a test bármely
részén. A doktornő tehát a hajas
fejbőr, az arc, a fül, nyak, törzs
és a végtagok mellett a hónalj,
talp és tenyér területét is alaposan áttanulmányozta, ha ott
voltak anyajegyek.
A hallás egyik legfontosabb
érzékszervünk a környezet értelmezése során. Ezért is rendkívül fontos a rendszeres hallásvizsgálat, kiemelten a veszélyeztetett rétegek számára.
Szakorvosi vizsgálatra csak
beutalóval mehetünk, ezért a
szervezők a Pannon Halláscentrumot hívták. A vizsgálat során
a küszöb audiometriát speciális, változtatható frekvenciájú
és erősségű hangot adó fejhallgató, illetve rezgető segítségével végezték. Ekkor a beteg a vizsgáló által beadott
hang meghallását kézfeltartással jelezte, így a frekvenciaspe-

cifikus hallásküszöb megállapítható volt.
Kovácsné Takács Lívia védőnő általános egészségügyi
szűrést végzett, a több mint 50
érdeklődő körében. Vizsgálatok
között szerepelt: vérnyomás,
vércukor, koleszterin, súly, magasság, BMI, testzsír százalék.
A korai daganatos betegségek
felfedezése érdekében mulázsokat lehetett tapogatni, vizsgálni, melyekben különböző
nagyságú daganatok voltak. Ezzel is segítve az öndiagnosztikát.
Sebestyén Bence fitoterepeuta életmódtanácsokat adott
a jelenlévőknek, a gyógyteák,
természetes gyógymódok használatáról. Beszélgetett az életmódváltásról a gyógynövények, a helyes táplálkozás témakörében.
A résztvevők számára minden program ingyenes volt!

Tóth Nóra országos második
A tófeji diák nagyszerű szereplése
Tóth Nóra, a Tófeji „Kincskereső” Általános iskola 6. osztályos tanulója országos II. helyezéssel térhetett haza a Budapesten megrendezett „Hazafias költészet a magyar irodalomban”
névre keresztelt Kárpát-medencei szintű szavalóversenyről. A

versengés négy korcsoportban
zajlott, Nóra a legfiatalabbak között, az 5.-6. osztályosok csoportjában indulhatott. Nóra korcsoportjában utolsóként állhatott a zsűri elé Wass Albert:
Hontalanság hitvallása című versével és szereplésével el is nyer-

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Közép-Zala havilapban.
Telefon: (92) 596-936;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu

ssen
Hirde k !
nálun

te az országos második helyezettnek járó elismerést. A 12 esztendős ifjú hölgy felkészülését
tanítója, Bischof Anita segítette.
Nóra elmesélte, hogy elsős
kora óta jár hasonló versenyekre, így már nem izgul a
megmérettetések előtt, ám az
eredményhirdetés pillanatait ő
is izgalommal éli meg. Arról is
beszámolt, hogy nemrégiben
Bocföldén ért el első helyezést
és hamarosan egy zalaegerszegi
versenyen is megmérettetik.
Gellén Szilárd
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Hét hónap alatt 323 iratbetekintés
2017. augusztus 01. napjától működik a Zalaegerszegi
Törvényszék Ügyfélszolgálati
irodája, amelynek szolgáltatásait eddig több mint 3.000 ügyfél vette igénybe.
A hét hónapja nyitott irodához az ügyfelek a zalaegerszegi
bíróságok előtt folyamatban
lévő ügyeik intézésével fordulhatnak. Az irodában alapvetően
iratbeadásra, iratmásolatok megrendelésére és átvételére, iratbetekintésre van mód, de kollégáink természetesen iratmintákkal, tájékoztató anyagokkal,
általános információkkal is segítik a könnyebb ügyintézést.
Az irodát naponta átlagosan
10-15 ügyfél látogatja, s csaknem ugyanennyi telefonos megkeresés érkezik. 2017. augusztus 1. és 2017. december 31.
napjáig 1.815 ügyfelet szolgált
ki az iroda, s ez a szám folyamatosan emelkedik: 2018. február 28-ig 3.075-re nőtt, s ezen
belül összesen 323 iratbetekintést regisztráltak kollégáink.
Az eddig felmerült tapasztalatok alapján az ügyfeleknek
a beadványok formai követelményeknek megfelelő módon
és a megfelelő példányszámban
történő benyújtása okoz gondot.
A polgári peres eljárásban a
beadványok első példányát teljes bizonyító erejű magánoki-

rati formában, azaz eredetiben
aláírva és az aláírást két tanú
nevének, lakcímének és aláírásának feltüntetésével hitelesítve
kell benyújtani, eggyel több
példányban, mint ahány fél a
perben érintett.
A beadványon fel kell tüntetni az eljáró bíróságot, a felek
nevét, lakóhelyét, perbeli állását és a per tárgyát, a folyamatban lévő ügyekben pedig a
bírósági ügyszámot is.
A beadvány mellékleteinek
egy-egy másolatát csatolni kell
a beadvány többi példányához is.
A büntetőeljárásban a beadványokat általában elegendő
egy példányban előterjeszteni,
úgy, hogy a beadvány eredeti
legyen, a mellékletek lehetnek
másolatok is.
Fontos hangsúlyozni, hogy
adatvédelmi és beazonosíthatósági okok miatt a telefonon kért
tájékoztatás esetében az érdeklődők csak szűkebb körűen
kaphatnak felvilágosítást, így
kollégáink csak a tárgyalás helyét és időpontját, az iratok
hollétét közölhetik, illetve jelezhetik, hogy az ügyben érkezett-e szakértői vélemény, továbbá terjesztettek-e elő jogorvoslati kérelmet.
Az ügyfélszolgálati iroda
hétfői keddi, csütörtöki napo-

Módosítás és önellenőrzés a netes kitöltővel
Legkényelmesebben a netes kitöltővel módosítható a
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
(NAV) által elkészített szja-bevallási tervezet, sőt a tavalyi
bevallás önellenőrzése is ezen
a felületen a leggyorsabb.
Az áfa fizetésére kötelezettek és az őstermelők, bevallási tervezetüket a legegyszerűbben az e- SZJA felületen egészíthetik ki és módosíthatják, ezek nélkül a lépések nélkül az ő tervezetük
nem válik automatikusan bevallássá május 22-én. A többi
adózónak nincs teendője, ha a
tervezet számaival egyetért.
Ha a tervezetben visszaigényelhető adó szerepel, a
kiutaláshoz
mindenképpen

meg kell adni bankszámlaszámot vagy postacímet, attól
függően, hogy az egyén miként szeretné megkapni az
összeget.
Az ügyfélkapusok az új
„LEKÉR” funkcióval az eSZJA portálon letölthetik a
tavaly benyújtott 16SZJA, valamint az idén benyújtott
17SZJA bevallást, megkönynyítve ezzel a személyijövedelemadó-bevallás javítását és
esetleges önellenőrzését.
Érdemes minél előbb ügyfélkaput nyitni, mert így azonnal elérhetővé válik az szjabevallási tervezet és a módosítás néhány gombnyomással kényelmesen, otthonról is
elintézhető. (Forrás: NAV)

Fotó: Vig Csaba
Fókuszban a bíróság…

kon 08.00-15.00 óráig, szerdai
napon 08.00-17.00 óráig, pénteken pedig 08.00-13.30 óráig
várja továbbra is az ügyfeleket,
illetve a (92)501-002-es telefonszámon a hívásokat. A gyorsabb ügyintézés érdekben előzetes bejelentkezésre is van
mód:

http://zalaegerszegitorvenyszek
.birosag.hu/20170726/elozetesbejelentkezes
További részletes tájékoztatás:
http://zalaegerszegitorvenyszek
.birosag.hu/20170724/tajekoztato
Forrás:
Zalaegerszegi Törvényszék

Tudósítókat keresünk!
A Zalatáj Kiadó megyei és térségi lapjaihoz (Zalatáj, Észak-Nyugat Zala,
Közép-Zala, Lenti és Vidéke, Zalalövő és Környéke,
Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd, Pacsa és Környéke)
tudósítókat keres a megye minden részéből.
Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek
alkalmazása.
Érdeklődni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.
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A valaha volt legnagyobb vidékfejlesztési program

Fotó: Zalatáj
Kósa Lajos (középen) Vigh László és Balaicz Zoltán társaságában a zalaegerszegi megbeszélésen.

Március 7-én a zalai megyeszékhelyre látogatott Kósa Lajos, a
megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter,
aki kollégáival részletesen áttekintette a Modern Városok Program zalaegerszegi elemeinek helyzetét. A megbeszélésen részt
vett Balaicz Zoltán polgármester, Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos, Rigó Csaba, a Közbeszerzési Hatóság
elnöke, dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott, dr. Pál Attila megyegyűlési elnök, dr. Kovács Gábor városi főjegyző, Tolvaj Márta,
Gecse Péter és dr. Vadvári Tibor alpolgármesterek, valamint Bali
Zoltán gazdasági bizottsági elnök.
A megbeszélést követő sajtótájékoztatón Kósa Lajos miniszter
hangsúlyozta: a Modern Városok Program Magyarország 23 megyei jogú városát érinti, ez a valaha volt legnagyobb vidékfejlesztési program, amely 2 millió városlakót, az agglomerációkban
élőkkel együtt pedig összesen 6,5 millió embert érint, és 2022-ig
valósul meg, országosan mintegy 3500 milliárd forintból.
Zalaegerszeghez kapcsolódóan 230 milliárd forint összegű beruházást terveznek a program keretében, mely összeg nem tartalmazza a járműipari tesztpálya 42 milliárd forintos fejlesztési
összegét. A miniszter kiemelte: a 230 milliárdos összeg legnagyobb részét a Zalaegerszeget az M7-es autópályával összekötő
kétszer kétsávos, M76-os gyorsforgalmi út megépítése teszi ki, de
ugyancsak fontos a Zalaegerszeg és az M8-as út közötti kétszer
kétsávos kapcsolat létrehozása is. A miniszter hozzátette: a szerződéskötés óta felmerült újabb terveket minden várossal megtárgyalják, ezért érkezett most Zalaegerszegre.
A Modern Városok Program zalaegerszegi szerződésében 15
milliárd forintot különítettek el egy intermodális közlekedési
csomópont (IMCS) létrehozására, azonban a tárgyalások során
világossá vált, hogy a közúti útkapcsolatok kiépítése és a belső
úthálózat bővítése fontosabb cél, így az eredeti összeget célszerű
átcsoportosítani. A belváros turisztikai megújítása (Mindszenty
program), az uszodaberuházás, valamint az alsóerdei sport- és
rekreációs központ létrehozása a terveknek megfelelően halad,
jegyezte meg Kósa Lajos.
Az iparfejlesztések között a logisztikai központ és konténerterminál létrehozását említette, kiemelve: a beruházás második
ütemeként az északi ipari parkhoz iparvágányt építenek. A miniszter elmondta: a kormány stratégiai elképzelése, hogy minden
színházat felújítanak Magyarországon, köztük a zalaegerszegit is,
a beruházási döntéshez azonban szükséges az engedélyes és a kiviteli tervek elkészítése, melyre 200 millió forintot biztosít a
kormány.
Ennek kapcsán Vigh László országgyűlési képviselő arról
beszélt: a 35 éves épületben teljes nyílászárócserére lenne szükség, továbbá az elektromos hálózat és a fűtési rendszer rekonstrukciójára. Mindez a becslések szerint 1,5-2 milliárd forintos
ráfordítást igényel.

Balaicz Zoltán polgármester hangsúlyozta: ilyen léptékű fejlesztésre Zalaegerszeg történetében még nem volt példa. A szerződés egyes elemeiről részletesen is szólt:
– M76-os kétszer kétsávos gyorsforgalmi út: a 170 milliárd
forintos beruházással megépülő új út Zalaegerszeget köti össze az
M7-es autópályával, a sármelléki nemzetközi repülőtér érintésével
(ahol 6,6 milliárdos fejlesztés indul). Az előkészítés, nyomvonal
kijelölés, környezetvédelmi engedélyeztetés, kiviteli tervkészítés
után lezajlott a közbeszerzés, a február 23-i ünnepélyes alapkőletétellel pedig elindult a 2022-ig tartó munka.
– M8-as úttal összekötő kétszer kétsávos gyorsforgalmi út: ez
elsősorban az Ausztriával való közvetlen kapcsolat kiépítése miatt
fontos, közbeszerzési eljárásban kiválasztották a tervező céget,
jelenleg zajlik a nyomvonal kijelölése, a környezetvédelmi
engedélyezés, a kiviteli terveknek 2019 nyarára kell elkészülni.
– Iparfejlesztés: sikerült az északi ipari parkban, a járműipari
tesztpálya mellett újabb befektetési területeket kialakítani, jelenleg is több üzemcsarnok épül. A logisztikai központ és konténerterminál kiépítésére az állami cég megalakult, a kormány 300
millió forintot biztosított az előkészítésre és a tervezésre. Az önkormányzat 1,1 milliárd forintot fordíthat a közművesítésre.
– Iparvágány: nagyon kevés olyan város van, amelynek iparterülete közvetlen iparvágány kapcsolattal rendelkezik. A cél az,
hogy mind az északi ipari park, mind a járműipari tesztpálya,
mind pedig a logisztikai központ és konténerterminál közvetlen
iparvágány kapcsolattal rendelkezzen a nemzetközi vasúti korridorhoz. A nyomvonal kijelölésére a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt. tanulmánytervet készít.
– Uszoda: az új 50 méteres, 10 pályás fedett uszoda, a tanmedence, és a külső medence engedélyei és kiviteli tervdokumentációja elkészült. A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzést
kiírta a BMSK, így az elbírálás után, néhány hónap múlva az
ünnepélyes alapkőletétellel elkezdődhet az építkezés.
– Alsóerdei Sport és Rekreációs Központ: a térségben egyedülálló sport és turisztikai létesítmény engedélyei és kiviteli
tervdokumentációja elkészült. A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzést kiírták, így az elbírálás után, néhány hónap múlva az ünnepélyes alapkőletétellel elkezdődhet az építkezés.
– A belváros turisztikai célú megújítása: elemei a plébánia
épületének felújítása (elkészült), a Mária Magdolna Plébániatemplom felújítása és orgona beszerzése, a Kvártélyház és a levéltár homlokzatának felújítása, új nagy belvárosi parkoló építése,
a Göcseji Múzeum teljes felújítása, a botfai Erdődy-Hüvös Kastély felújítása, valamint egy új múzeum létrehozása, amely emléket állít Mindszenty József bíborosnak (1919-1944 között Zalaegerszeg apát-plébánosa), és a kommunista diktatúra egyházüldözésének. A kiviteli tervek elkészültek, indulhat a kivitelezésre
vonatkozó közbeszerzés.
A Modern Városok Programtól függetlenül megvalósuló beruházások:
– A 2018-ban 50 éves Göcseji Falumúzeum fejlesztése.
– Új mentőállomás építése (nem önkormányzati intézmény Országos Mentőszolgálat): az előkészítésre és a tervezésre 40
millió forint áll rendelkezésre, a határidő a tervek leadására június
30., a szükséges támogatás 700 millió forint.
Az intermodális közlekedési csomópont (IMCS) programból
való kikerülése miatt a tárgyaláson a kormánynak javasolt új zalaegerszegi programelemek:
– A Zóna épületének megmentése és felújítása után a Kazinczy
téren a volt KISZÖV székház megmentése és felújítása.
– A város északi és déli része közötti gyorsabb és hatékonyabb
kapcsolat érdekében megvalósuló Kosztolányi utcai kétirányúsításhoz kötődve a belső tehermentesítő út folytatása a Jákum utcától a Balatoni útig.
– A városban 2018-ban induló kerékpárút építések során kimaradó szakaszok megvalósítása.
– A Hevesi Sándor Színház felújítása.
– Valamint a Zalakerámia Sport és Rendezvénycsarnok teljes
felújítása, vagy kellő forrás rendelkezésre állása esetén egy új
multifunkciós sport és rendezvényterem megépítése.
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III. Kalácsfesztivál Tófejen
Harmadik alkalommal várta
az érdeklődőket a tófeji Kalácsfesztivál, mely a környék
egyre ismertebb rangadója a
kalácskészítésnek.
Varga Ferencné, a program
megálmodója és szervezője
elmondta: a régióban nagyon
sok süteménynek adóznak rendezvényekkel, ám a kalács méltatlan módon hiányzott a palettáról. Mint kiemelte: a beérkező süteményekkel szemben
egy kikötés van, hogy azok a
kalácsok famíliájába tartozzanak. Sós vagy édes, színes, fonott mind helyt kap a mezőnyben. A fesztivál létjogosultságát igazolja, hogy idén is
majd negyven kaláccsal neveztek a versenyre Tófej mellett
Bocföldéről és Pusztaszentlászlóról.
A kalácsok sokfélesége között előfordulnak olyan különlegességek, mint a diós-aszalt
gyümölcsös, málnás-vaníliás
vagy éppen a fügés-szilvás. Az
értékelés két szálon zajlik, így

az első három helyezésről egy
szakácsokból álló zsűri dönt, de
közönségdíjért is versengnek a
sütemények a vendégek szavazatai alapján.
Cseresnyés Péter államtitkár, országgyűlési képviselő
köszöntőjében üdvözölte a kezdeményezést, hiszen mint mondta: minden alkalom ami összehozza az embereket, egyben
ünnep is.
Könnyed kulturális programmal is készültek a szervezők, így színpadra léptek a
helyi Örökmozgó Gyermektánccsoport ovisai, a zalaegerszegi Press Dance tánccsoport,
s a szintén tófeji Örök Tinik
tagjai, két vidám jelenettel.
Énekes produkciókkal a tófeji
Szivárvány Dalkör, illetve Birinyi Mónika és Bálint Csaba
járult hozzá a kellemes délutánhoz. Már hagyomány,
hogy ezen alkalmat megragadva egy szál virággal köszöntik a jelenlévő hölgyeket
nőnap alkalmából, mely idén is

A kalácsokat szakmai zsűri értékeli, amelynek elnöke Menyhárt
László.

mosolyt csalt az érintettek
arcára.
A szigorú szakmai zsűri
idén Háriné Tóth Magdolna
kalácsát találta az első helyre
méltónak, s mint kiderült, a jelenlévőknek is ez a sütemény
ízlett a legjobban, így elnyerte
a közönségdíjat is. A képzeletbeli dobogó második fokára

Domonkos Lászlóné állhatott,
míg a harmadik helyen Varga
Ferencné végzett.
Fenti eredményeken túl pedig érdemes megemlíteni, hogy
a beérkezett sütemények mindegyike szépen, lassan elfogyott,
így borítékolható, hogy minden
kalács jól sikerült.
Gellén Szilárd
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Göcsej Galopp tizedik alkalommal
Március első vasárnapján
még alig virradt, de a megnövekedett gépkocsiforgalom jelezte, hogy nem a megszokott
hétvégi csendes napra ébrednek
a bödei lakosok. Idén már 10.
alkalommal került megrendezésre a Göcsej Galopp túra és
terepfutó verseny, amelynek
ezúttal rajt-célállomásaként településünk adott helyet első
alkalommal.
Mézes Tibor Sólyom főszervezőtől megtudtuk, hogy a
kedvezőtlen terepviszonyok ellenére is (ugyanis eddig még hó
nem nehezítette a résztvevők
dolgát) több száz főre számítanak. Az ország minden részéről, sőt Ausztriából is érkezett
gyerekektől az idősebb korosztályig terjedően túrázni és versenyezni vágyó. 5-16-22-33-

44-55 km-es távon mérhették
meg magukat.
Már 6 óra előtt megkezdődött a regisztráció, teával, gyümölccsel, inni- és ennivalóval
felvértezve indultak a leghosszabb 55 km-es távra. A
göcseji falvakat érintő útvonalon lévő állomásokon pótolhatták az elvesztett kalóriákat.
Nem voltak irigylésre méltó
helyzetben az elsők, mert nem
csak az emelkedőkkel kellett
megbirkózni, hanem helyenként a 20-30 cm-es, keményre
fagyott hóban taposták ki a
járatlan mezei útvonalat. A helyiek közül csak néhányan
vállalkoztak a megmérettetésre,
köztük az ötödik osztályos Kovács Anikó, aki a közelmúltban
a Press Dance táncversenyen
ezüstérmes helyezést ért el. 4

Tófeji aranyérem
Lukács Egon Nimród sikere
Zalaegerszegen rendezték
meg a Klímatrend Kupa Diák
II. kötöttfogású magyar bajnokságát, melyen Lukács Egon
Nimród a Tófej SE színeiben
diadalmaskodott.
A bajnokságon négy tófeji
induló közül az 50 kg súlyú
Egon kimagasló eredménnyel
szerezte meg a magyar bajnoki
címet. Osztálytársa, Fatér Ferdinánd kiadós küzdelem árán
ötödik lett a rangadón.
Egon elmondása szerint első két mérkőzését higgadtan,
magabiztosan nyerte, míg az
elődöntőben már veszített nyugalmából, a döntőben kifejezetten izgult. Edzője, Szanati József szavait megfogadva végül
összeszedettebb
versenyben
mindössze egy perc alatt tussal
győzte le diósgyőri ellenfelét.
Mint azt az ifjú bajnok elmondta, elsős korától sportol, s
mivel a futballban nem mozog
otthonosan, a birkózás mellett

A képen Kovács Anikó látható.

osztálytársával együtt vállalta
az 5 km-es távfutást. Reméljük
jövőre többen kapnak majd
kedvet a helybeliek közül is.
Legnépszerűbbnek a 16 kmes táv bizonyult, amelyen a mezőny közel egyharmada indult,
ezen kívül a 22 km-es táv is
kedvelt volt. Dél körül visszaérkeztek a rövidebb távokat
teljesítők közül az elsők,
akiket frissen sült lángossal
vártak, majd átvehették okleveleiket és ajándéktárgyaikat,
amellyel elismerték teljesítményüket.

A tavalyi évben 438-an
vettek részt a viadalon. Az idei
kedvezőtlen időjárásjelentésnek
köszönhetően többen visszamondták jelentkezésüket, de
így is több, mint 350-en tettek
eleget a kihívásnak. Este 9 óra
előtt beérkezett az utolsó túrázó
is, mindenki sérülésmentesen
eleget tett a maga által kitűzött
távnak. Más években sár nehezítette az erőpróbát, de most
a hó ellenére is általános vélemény volt, hogy jövőre újra
ugyanitt.
Ujj T.

Szép sikert ért el Lukács Egon
Nimród.

maradt. Jövőbeni tervei közt
szerepel az országos szabadfogású bajnokságon való részvétel, ahol szintén magyar bajnoki címért akar küzdeni, és a
diákolimpiáról is a bajnoki címet kívánja hazavinni.
Gellén Szilárd

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Cashbank.hu
HITEL és BIZTOSÍTÁS közvetítő iroda
19 év szakmai tapasztalattal

• Személyi kölcsönök, 70 éves életkorig, már minimálbértől, nyugdíjasoknak, vállalkozóknak,
őstermelőknek is. Készpénzben kapott fizetés, meglevő hitel nem akadály. Folyósítás: 24 órán belül!
• Lakáshitelek, építési és felújítási hitelek, induló banki költségek nélkül is.
• Szabad felhasználású jelzáloghitelek
• Adósságrendező hitelek, hitelkiváltás kedvezőbb kamatra
• Jelzáloghitelek KHR (BAR) listásoknak is (ingatlan és kezes szükséges)
• Teljes körű CSOK,- földhivatali,- ügyvédi,- energetikai tanúsítvány ügyintézés. Független ingatlan
értékbecslés készítése.
• Fundamenta, OTP,- Erste lakástakarék pénztári szerződések, és azonnali hitelek intézése.
• Lakás / ház felújításhoz állami támogatás intézése (nyílászáró csere, hőszigetelés, víz,- csatorna,- áram,
- fűtés korszerűsítés, bővítés stb…)

ahol óriáscsúszda, családi csúszda, melegvizes jacuzzi,
4 db nyakzuhany, 24 db masszázságy,
22 db ülõmasszázs, 6 db állómasszázs, 6 db buzgár
kínál pihentetõ felüdülést és szórakozást!

Családoknak kedvezmények!
Hétvégéken szauna szeánszok!

Tele élettel - tele élménnyel!
www.lentifurdo.hu, facebook.com/lentifurdo • Tel: 0692/351-320

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

• 28 biztosító társaság kínálata egy helyen:
• lakás,- kötelező gépjármű,- casco,- utas,- élet,- baleset,- nyugdíj,
- vállalkozói,- mezőgazdasági, kötelező szakmai,- ipari biztosítások stb...
• Gépkocsi elé kiugró vadak ellen: vadkár mini casco: 14 000 Ft/év díjért.
• On-line ingatlan hirdetés felvétel, és 60 ingatlanos hirdetési
weblapra továbbtöltés.
H-Kontakt Group Kft. / Horváth József
8900 Zalaegerszeg, Tompa M. u. 1-3
(Göcsej Üzletház 1. emelet) Tel: 06-30-9373-789
Web: www.cashbank.hu • www.ingatlanhirdeto.com

A Lenti Termálfürdõ és a
Thermal Hotel Balance****
az alábbi
pozíciókba munkatársakat keres:

• medenceõr
• felszolgáló
• szakács

• éttermi kisegítõ
• konyhai kisegítõ
• szobalány

Jelentkezni önéletrajzzal az
alábbi e-mail és postacímen lehetséges:
hr@balancehotel.hu; 8960 Lenti, Táncsics M. u. 8.

www.zalatajkiado.hu

